ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ TORNADO
23 -25 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2018
ΝΑΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ
[DP] νξίδεη έλα θαλόλα γηα ηελ παξάβαζε ηνπ νπνίνπ ε πνηλή επξίζθεηαη ζηε
δηαθξηηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξε από αθύξσζε.
[NP] νξίδεη όηη ε παξάβαζε απηνύ ηνπ θαλόλα δελ απνηειεί αηηία ππνβνιήο
έλζηαζεο από έλα ζθάθνο
[SP] νξίδεη έλα θαλόλα γηα ηνλ νπνίν κία νξηζκέλε κπνξεί λα επηβιεζεί από
ηελ Δπηηξνπή Αγώλσλ ρσξίο εθδίθαζε.
1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο Ναπηηθόο Όκηινο Θεζζαινλίθεο ππό ηελ αηγίδα ηεο Δ.Ι.Ο.
δηνξγαλώλεη ην Παλειιήλην πξσηάζιεκα γηα ζθάθε Tornado.

2.

ΚΑΝΟΝΔ
Οη αγώλεο ζα δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο όπσο απηνί νξίδνληαη:
Σηνπο Καλόλεο Αγώλσλ Ιζηηνπινΐαο RRS 2017-2020.
Σηνπο θαλνληζκνύο ηεο θιάζεο Tornado.
Σηελ παξνύζα πξνθήξπμε.
Σηηο νδεγίεο πινπ.
Σηηο δηαηάμεηο εζληθήο αξρήο ηεο Δ.Ι.Ο.
Οη νδεγίεο πινπ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαλόλεο, όπνπ απηό
επηηξέπεηαη (θαλόλαο 86 RRS 2017-2020).
Αλ ππάξρεη αληίθαζε αλάκεζα ζηηο γιώζζεο ην Αγγιηθό θείκελν
ππεξηζρύεη.
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3. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ
3.1. Θα ηζρύζεη ν θώδηθαο δηαθήκηζεο (θαλνληζκόο 20) ηεο World Sailing.
3.2. Σθάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηεο
Δ.Ι.Ο.
3.3. Τα ζθάθε κπνξεί λα ππνρξεσζνύλ λα θέξνπλ δηαθήκηζε ή αξηζκνύο
πιώξεο πνπ ζα επηιεγνύλ θαη ζα ρνξεγεζνύλ από ηελ νξγαλώηξηα
αξρή [DP] [NP].
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4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΗΛΩΔΙ
4.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αζιεηέο - αζιήηξηεο θάηνρνη δειηίνπ ηεο
Δ.Ι.Ο. ζε ηζρύ θαζώο και θεωρημένης κάρτας σγείας αθλητή.
4.2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη αζιεηέο άιισλ ρσξώλ.
4.3. Οη όκηινη πξέπεη λα δειώζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ηνπο κέρξη
ηελ Σετάρτη 31 Οθησβξίνπ ηαρπδξνκηθώο, κε mail, ή κε fax ζηελ
γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Θ. θαη γηα λα ζεσξεζνύλ έγθπξεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα:
 Γήισζε ζπκκεηνρήο (έληππν δήισζεο ζπκκεηνρήο)
 Αζιεηηθέο ηαπηόηεηεο αζιεηώλ
 Κάρτες σγείας αθλητών
 Γήισζε θνπζθσηνύ (εηδηθό έληππν δήισζεο θνπζθσηνύ)
 Αζθάιεηεο ζθαθώλ & θνπζθσηνύ
 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή ή Ταπηόηεηα Πξνπνλεηή
 Γίπισκα Ταρππιόνπ
4.4. Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 2/11 θαη κέρξη ώξα 11:00 νη ππεύζπλνη ησλ
νκάδσλ ζα πξέπεη λα θάλνπλ εγγξαθή ζηελ γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Θ.
(κόλν ηελ πξσηόηππε δήισζε). Με εγγεγξακκέλνη αζιεηέο δελ
κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ.
4.5. Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο είλαη € 60.
5.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τεηάξηε
21/11
Πέκπηε
22/11
Παξαζθεπή
23/11
Σάββαην
Κπξηαθή

24/11
25/11

ιήμε δειώζεσλ
αθίμεηο – εγγξαθέο
ώξα 11:00 αζιεηηθέο ηαπηόηεηεο
ώξα 13:00 ηζηηνδξνκίεο
ώξα 12:00 ηζηηνδξνκίεο
ώξα 12:00 ηζηηνδξνκίεο
ώξα 20:00 απνλνκή επάζισλ

5.1. Θα δηεμαρζνύλ ελλέα (9) ηζηηνδξνκίεο
5.2. Γελ ζα δηεμαρζνύλ πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο (4) ηζηηνδξνκίεο ηελ
εκέξα. Τελ ηειεπηαία εκέξα ησλ αγώλσλ, δελ ζα δνζεί εθθίλεζε κεηά
ηελ 16:00.
6.

ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΙ
Γηα θάζε ζθάθνο πξέπεη λα ππάξρεη έλα έγθπξν πηζηνπνηεηηθό
θαηακέηξεζεο [DP] [NP].

7.

ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ
Οη νδεγίεο πινπ ζα δηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ κε ηελ
εγγξαθή.
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8.

ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οη ηζηηνδξνκίεο ζα δηεμαρζνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο.

9.

ΓΙΑΓΡΟΜΗ
Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδξνκή ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νδεγίεο πινπ.

10. ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ Καλόλσλ ηνπ Μέξνπο 2 RRS (Όηαλ
Σθάθε Σπλαληώληαη) θαη ηνπ Καλόλα 31 RRS (Δπαθή κε Σεκείν) ζα
εθαξκόδεηαη ε πνηλή ηεο κίαο (1) ζηξνθήο ηνπ θαλόλα RRS 44.2. Γηα
παξάβαζε ηνπ Καλόλα 42 RRS (Πξόσζε) νη πνηλέο αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζηηο Οδεγίεο Πινπ.
11. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
11.1. Τν παλειιήλην πξσηάζιεκα Tornado ζα είλαη έγθπξν κε 3 ηζηηνδξνκίεο.
11.2. Θα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, παξάξηεκα Α2 RRS
2017-2020.
11.3. Σε πεξίπησζε πνπ ύζηεξα από εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο Α 8.1 RRS
παξακέλεη ηζνβαζκία, ηόηε απηή ζα ιύεηαη ππέξ ηνπ ζθάθνπο πνπ
έθεξε ηελ θαιύηεξε ζεηξά ζηε πξώηε ηζηηνδξνκία πνπ έηξεμαλ καδί

(απηό ηξνπνπνηεί ην παξάξηεκα Α 8.2 RRS)

11.4. Δάλ νινθιεξσζνύλ 4 ή πεξηζζόηεξεο ηζηηνδξνκίεο ε βαζκνινγία ελόο
ζθάθνπο ζα είλαη ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ ηνπ ζε όιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο
εμαηξνύκελεο ηεο ρεηξόηεξεο.
12. ΚΑΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Τα ζπλνδά ζθάθε πξέπεη λα δεισζνύλ ζηε γξακκαηεία αγώλσλ θαη νη
ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο.
Υπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην βξαρηόιη αζθαιείαο (quick stop) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθόπηε ηεο κεραλήο. Δπίζεο πξέπεη λα
είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο ηαρππιόνπ [DP] [NP].
13. ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ
Δθηόο από θαηάζηαζε αλάγθεο, έλα ζθάθνο, όζν αγσλίδεηαη, δελ πξέπεη
λα εθπέκπεη νύηε λα ιακβάλεη εθπνκπέο θσλήο ή δεδνκέλσλ πνπ δελ
είλαη δηαζέζηκεο ζε όια ηα ζθάθε. [DP]
14. ΑΠΟΚΗΡΤΞΗ ΔΤΘΤΝΗ
Όινη νη αζιεηέο-αζιήηξηεο αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε ην ζεκειηώδε
θαλόλα 4, RRS-ISAF. Ο δηνξγαλσηήο όκηινο θαη νη επηηξνπέο δελ θέξνπλ
θακία απνιύησο επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε άηνκα ή πξάγκαηα
ηόζν ζηε ζηεξηά όζν θαη ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
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Βιέπε ηνλ θαλόλα 4 «Απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλα».
Η
δηνξγαλώηξηα αξρή δελ απνδέρεηαη θακία επζύλε γηα δεκία πιηθώλ ή
ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην πνπ δύλαηαη λα ππνζηεί θαλείο από γεγνλόηα
ζπλαθή πξηλ, ή θαηά ηελ δηάξθεηα, ή κεηά από ηελ δηνξγάλσζε.

15. ΑΦΑΛΔΙΑ
Όια ηα αγσληδόκελα θαη ζπλνδεπηηθά ζθάθε ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία
αζθαιηζηηθή θάιπςε επζύλεο πξνο ηξίηνπο.
16. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Τα ζπκκεηέρνληα ζθάθε ζα θηινμελεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Ν.Ο.Θ.
17. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η γξακκαηεία αγώλσλ ζα είλαη ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο.Θ. ηει: 2310
413262, fax: 2310 417369, e-mail: nautical@ncth.gr
18. ΔΠΑΘΛΑ
18.1. Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο.
18.2. Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 25
Ννεκβξίνπ θαη ώξα 20:00 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνύ νκίινπ
Θεζζαινλίθεο.
ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓΩΝΩΝ
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